
 

Katholieke traditie 

 

In de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd met de 

zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis.  

In noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd 

vervangen door buxustakjes. Bij het begin van de misviering zegent 

de priester de palmtakken met wijwater.  

Hij gebruikt hiervoor de wijwaterkwast.  

 

Na de zegening volgt dan een processie met traditionele gezangen 

die herinneren aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met gejuich 

in Jeruzalem binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals de hele dag, 

een wat verdrietige ondertoon, vooruitlopend op Goede Vrijdag, de 

dag waarop Jezus door datzelfde volk verstoten werd. Dezelfden die 

"Hosanna" riepen op zondag, zouden "kruisig Hem" roepen op 

vrijdag.   

 

Na de Mis worden de gezegende palmtakken  

thuis achter de kruisbeelden gestoken.  

Op deze dag wordt als evangelielezing voor  

het eerst het hele lijdensverhaal van Jezus 

gelezen; de tweede keer is op Goede Vrijdag.  

Tijdens het lijdensverhaal knielen de gelovigen enige 

tijd na de woorden: Jezus slaakte andermaal een luide 

kreet en gaf de geest”. 

 

 

 

 

 

Contact met de Zonnegroet. Bel gerust ….. 

Peter Loonen: 06-22861821, Mar Jacobs: 06-10802891,  

Piet Goemans: 06-30177673, Ine Peeters: 06-12909861,  

Jeannette Cremers: 06-53516213 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Gasten, beste vrijwilligers van  “de Zonnegroet Overloon-

Holthees-Smakt” 

 

Voor de kerk op het plein ging op de elfde van elfde niet door, het 

bleef er kleurloos maar de afgelopen dagen was het toch opeens heel 

erg kleurrijk voor de kerk op het plein. Talrijke krokussen staken hun 

prachtig versierde kopjes boven het groene gras uit. Voor hen geen 

anderhalve meter afstand, geen mondkapje en geen avondklok. 

Misschien willen ze ons zeggen dat we voorlopig nog maar even 

moeten genieten van de kleine dingen en tegelijkertijd vertellen ze 

ons ook dat de lente nu toch echt in aantocht is. Ook in coronaland 

ontluiken voorzichtig kleine lichtpuntjes.  

 

Het aantal vaccinaties neemt gestaag toe, al moeten we er soms wel 

een hele reis voor over hebben. Gelukkig leidt dit al tot een 

voorzichtige daling van het aantal besmettingen onder ouderen. 

Hopelijk zet de daling snel door zodat niet alleen de krokussen op het 

plein maar ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten weer meer 

kleur gaan brengen in ons leven. En…. Hoe was het ook al weer….oh 

ja… Na regen komt ook nu weer zonneschijn. 

 

 

 

 

 

 

 



Het Sneeuwklokje 

 

Het was winter. Een dikke laag sneeuw bedekte de aarde. De lucht 

was koud en de wind was guur. Maar onder de grond was een klein 

huisje waar het lekker warm was. In dat huisje woonde een bloem. 

Opgevouwen lag ze in haar bolletje.  

Na de sneeuw kwam regen. Koude druppels zakten door de sneeuw 

en door de aarde en drupten op het dak van het huisje onder de 

grond. Daarna kwam de zon. Een dun straaltje boorde zich door het 

restje sneeuw en gaf de bloembol een prikje. 

 

“Kom maar binnen!” zei het bloemetje. “Dat kan ik niet,” zei de 

zonnestraal, “ik ben niet sterk genoeg om de deur open te doen. Als 

het lente wordt, dan ben ik sterker.” Maar het was nog lang geen 

lente. Iedere nacht werd het water weer ijs. Soms sneeuwde het, 

soms regende het en de wind was nog steeds koud. 

 

Af en toe scheen de zon. En elke keer prikte een zonnestraal door de 

sneeuw en de natte grond en klopte aan bij het huisje onder de 

grond. “Kom maar binnen!” zei het bloemetje dan weer. “Dat kan ik 

niet,” zei de zonnestraal, “ik ben niet sterk genoeg om de deur open 

te doen. Als het lente wordt, dan ben ik sterker.” 

“Wanneer is het dan lente?” vroeg het bloemetje. Maar de zon was 

alweer weg. Het bloemetje wachtte en wachtte. Toen op een dag 

weer een zonnestraaltje aanklopte, hield ze het niet langer vol. “Het 

duurt zo lang voor het lente is! Ik krijg er de kriebels van. Ik wil me 

uitrekken. Ik wil zelf naar buiten kijken en goedemorgen zeggen 

tegen de wereld!”  

 

Het bloemetje rekte zich uit. Ze rekte en strekte en duwde tegen de 

wanden van haar huisje, die helemaal zacht waren geworden door de 

regen en waar de zon al in geprikt had. Ze strekte zich uit door de 

aarde en de laatste restjes sneeuw: een dunne groene stengel met 

een wit-groen knopje en smalle groene blaadjes. 

 

 

Het was koud. “Je bent te vroeg,” suisde de wind. Maar de zon was 

er ook en verwarmde de bloem met haar stralen.  

 

“Welkom, welkom,” zongen alle zonnestralen en zorgden dat het 

bloemetje helemaal openging. Daar stond ze, met haar witte jurkje 

met dunne groene streepjes. 

 

Het was koud, maar het bloemetje was sterk en bleef staan. En toen 

de kinderen naar buiten kwamen, riepen ze enthousiast: “Kijk, een 

sneeuwklokje! Dat is de eerste! Nu wordt het bijna lente!” 

 

 

LENTE 

 

Wanneer de zon 

loodrecht boven de 

evenaar staat begint bij 

ons de lente.  

De astronomische lente 

begint op het noordelijk 

halfrond meestal op 20 

maart. 

 

 

Liefde is waar de geldbuidel hangt. (Vriendschap is te koop.) 

Een speld in de hooiberg zoeken. (Iets onmogelijks proberen.) 

Nog nat achter de oren zijn. (Nog onervaren zijn.) 

Tijd is geld.  (Iets dat veel tijd kost, kost ook meer geld.) 

Er komt licht in de duisternis. (Er komt een oplossing.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Help en verzorg ze die prachtige voeten 

Want lang kan het duren, dat wij nog moeten 

Ons laten dragen de rest van ons leven 

Dus laten we ze het beste geven 

Twee voeten om stevig te staan op aarde 

Ze worden te weinig geschat op hun waarde. 
 

Wilma Jacobs 

 

 

 

 

 

 



 

Voeten van mannen en  

voeten van vrouwen 

 

 

Voeten van kindertjes vol vertrouwen 

Voeten soms dik en voeten soms plat 

Voeten soms droog, soms heel erg nat 

Voeten zo open en zocht en zo soepel 

Voeten wat flinker, voeten wat banger 

Voeten zo stroef of geolied, zo glad 

Voeten zo glanzend en toch innerlijk mat 
 

Voeten waar zo op het oog niets aan scheelt 

Voeten verhard met drie lagen eelt 

Voeten die koel zijn en voeten die branden 

Voeten die blussen in jouw handen 

Voeten zo ruw en voeten zo fijn 

Voeten gezond en voeten met pijn 

Voeten met schimmel met kalk en met vellen 

Voeten die ons werkelijk heel veel vertellen 
 

Voeten met nagels sterk omgebogen 

Omdat ze tegen zichzelf betogen 

Voeten die huilen van intern verdriet 

Dat je in de ogen van de drager niet ziet 

Voeten die roepen tot een ander ze pakt 

Voeten die duidelijk zijn doorbloed 

En voeten die “voelen” onmiddellijk goed 
 

Voeten zo mollig als pasgeboren 

Voeten gerimpeld als bijna verloren 

Voeten je zou ze haast anders gebruiken 

Omdat ze soms sterk “onverdienstelijk” ruiken 

Voeten zo groot en voeten heel klein 

Voeten die altijd liefde waard zijn 

 

St. Jozef: Zwijgende heilige 

Over zijn verdere leven is niet veel bekend. De Franse schrijver 

Ernest Hello noemt Jozef ,,de heilige die zwijgt en door zwijgen wordt 

omgeven.’’ Zo komt het ook dat rond zijn persoon veel legendes zijn 

ontstaan. Sommige verhalen beweren dat hij bij zijn verloving met 

Maria al 80 jaar, andere auteurs beweren zelfs 200 jaar. Feit is dat 

Jozef tot in de Middeleeuwen vooral een rol op de achtergrond 

speelde. Hier en daar in West-Europa werd het feest van Jozef al 

gevierd, maar pas toen de timmerlieden hem in de 15e eeuw als hun 

patroon kozen, kreeg zijn verering meer bekendheid. In 1479 werd 

19 maart zijn officiële feestdag op de heiligenkalender.  

 

Drie feestdagen 

Op de kerkelijke kalender heeft Sint Jozef maar liefst drie feestdagen. 

Een eer die maar weinig heiligen te beurt valt. Op de eerste zondag 

na Kerstmis wordt hij geëerd als lid van de Heilige Familie, zijn eigen 

feestdag op 19 maart en later is hier nog het feest van Sint Jozef 

Arbeider aan toegevoegd, dat sinds 1955 op 1 mei wordt gevierd. In 

sommige landen (zoals Italië) wordt 19 maart ‘Vaderdag’ gevierd. In 

1679 werd Jozef patroonheilige van de toenmalige Nederlanden, 

vandaar dat hij nog altijd patroon van België is. 

 

Volksgebruik 

Mensen begraven een beeld van Jozef-met-kind ondersteboven in de 

tuin voor een voorspoedige verkoop van hun huis. De oorsprong van 

dit gebruik is onbekend. Na de verkoop en overdracht wordt het weer 

opgegraven. Dit gebruik heeft ook in Nederland ingang gevonden. 

 

St. Jozef is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat 

ouders bij om de moeilijke taak van de opvoeding goed te 

volbrengen. Ook gingen veel alleenstaanden op bedevaart naar de 

Smakt op zoek naar het knikje van St. Jozef voor goedkeuring 

levenspartner. 


